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ZGŁOSZENIE FIRMY DO PROGRAMU 
OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA 

KARTA SENIORA 

I NAZWA FIRMY 

I KOD POCZTOWY 

I WOJEWÓDZTWO 

INIP 

IE-MAIL 

DANE PRZEDSTAWICIELA 
(IMIĘ, NAZWISKO, NR TEL., E-MAIL) 

I OFEROWANA ZNIŻKA 

I 

Skontaktuj się z nami: 

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT 

ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

os. Urocze 12 

31-953 KRAKÓW
tel: 12 429 37 28

e-mail: firmyOKS@manko.pl

I MIASTO 

I www 

I TELEFON 

0 PAKIET PODSTAWOWY

> Wpis firmy na listę punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora 
> Certyfikat Programu 
> Naklejki Programu do oznaczenia lokalu 
> Bezpłatna promocja w mailingu zbiorczym do seniorów z danej Gminy Przyjaznej 
Seniorom (dotyczy tylko firm z siedzibą na danym terenie GPS) 

0 PAKIET EXTRA*

> Wpis firmy na listę punktów honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora 

> Certyfikat Programu 

> Naklejki Programu do oznaczenia lokalu 

> Umieszczenie danych firmy w dziale OKS w edycji poligraficznej Głos Seniora 
w dwóch najbliższych wydaniach. 

> Umieszczenie informacji o przystąpieniu firmy do programu na stronie 

www.glosseniora.pl i na profilu Ogólnopolska Karta Seniora na Facebooku 

Każdy dodatkowy oddział firmy+ 100 zł** netto (zawiera dopisanie wszystkich 

punktów na listę, wydruk certyfikatów, przyznanie dodatkowych naklejek oraz wysyłkę 

materiałów do poszczególnych punktów) 

0 PAKIET PREMIUM

Umieszczenie logotypu produktu/firmy na rewersie karty - 2,00 zł netto•• /sztuka 

(minimalna ilość wyprodukowanych kart - S00 sztuk) 

OGÓLNOPOLSKA 

Każda firma zobowiązuje się do umieszczenia naklejek z logotypem Ogólnopolskiej Karty Seniora w obiekcie oraz stałej informacji na stronie internetowej 
(logo OKS) i jednorazowego zamieszczenia informacji na temat dołączenia do programu w mediach społecznościowych. 

Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej: 

Wypełniony formularz należy przesiać na adres Redakcji Głosu Seniora oś. Urocze 12, 31-953 Kraków. 
*Przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy dwustronnie zobowiązującej. Warunkiem udziału w programie 

,,Ogólnopolska Karta Seniora" jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od podpisania zgłoszenia przelewem na rachunek bankowy o numerze : 
96 2490 0005 0000 45 30 7190 0865, Ali or Bank, MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT ROZWOJU SPOŁECZNEGO sp. z o.o. ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków. 
**Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT. 
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